
TV Catalogue-2022

	�HD /1366X768تلویزیون�
پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�

همه کیفیت ها لذت ببرید.
ورودی�HDMI �2عدد-�USB �1عدد�	
EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما  	

را صدا و سیما تهیه می کند.
PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

	�HD /1366X768تلویزیون�
پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�

همه کیفیت ها لذت ببرید.
ورودی�HDMI �2عدد-�USB �1عدد�	
EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما  	

را صدا و سیما تهیه می کند.
PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

H-32DH3105

H-32DH3100

	�FULL HD /1920X1080تلویزیون�
پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�
با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�

همه کیفیت ها لذت ببرید.
ورودی�HDMI �۳عدد-�USB �2عدد�	
EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما  	

را صدا و سیما تهیه می کند.
PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	

تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

H-43DF5100
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H-43DF6110

H-43DF6105

	�FULL HD /1920X1080تلویزیون�

پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	

دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	
موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.

همراه �	 با  هوریون  /تلویزیون های   Android 0.9 عامل  سیستم� با�  SMART TV/هوشمند تلویزیون�
داشتن سیستم عامل محبوب اندروید این امکان را فراهم می آورد که اپلیکشن های مورد عالقه خود استفاده 

نمایید از جمله اپ های تماشای فیلم آنالین و صفحات مجازی و بازی و سرگرمی.

	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�

�Wi-Fiداخلی�/�ورودی�LAN /این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید با کابل و بی سیم به اینترنت وصل شوید. 	

	�16G ROM EMMCحافظه�داخلی�

با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�
همه کیفیت ها لذت ببرید.

اپلیکشن�E-share / از طریق این اپلیکشن به راحتی می توانید تلفن  همراه خود را به تلویزیون وصل نمایید و یک �	
اتصال هوشمند داشته باشید.

ورودی�HDMI �2عدد-�USB �2عدد�	

EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما را  	

صدا و سیما تهیه می کند.

PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless /هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

	�FULL HD /1920X1080تلویزیون�

پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	

دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	
موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.

همراه �	 با  هوریون  /تلویزیون های   Android 0.9 عامل  سیستم� با�  SMART TV/هوشمند تلویزیون�
داشتن سیستم عامل محبوب اندروید این امکان را فراهم می آورد که اپلیکشن های مورد عالقه خود استفاده 

نمایید از جمله اپ های تماشای فیلم آنالین و صفحات مجازی و بازی و سرگرمی.

	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�

�Wi-Fiداخلی�/�ورودی�LAN /این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید با کابل و بی سیم به اینترنت وصل شوید. 	

	�16G ROM EMMCحافظه�داخلی�

با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�
همه کیفیت ها لذت ببرید.

اپلیکشن�E-share / از طریق این اپلیکشن به راحتی می توانید تلفن  همراه خود را به تلویزیون وصل نمایید و یک �	
اتصال هوشمند داشته باشید.

ورودی�HDMI �2عدد-�USB �2عدد�	

EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما را  	

صدا و سیما تهیه می کند.

PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless /هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

	�FULL HD /1920X1080تلویزیون�
پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�
با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�

همه کیفیت ها لذت ببرید.
ورودی�HDMI �2عدد-�USB �2عدد�	
EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما  	

را صدا و سیما تهیه می کند.
PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	

تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

H-43DF5105

 

تلویزیون  آن  بوسیله  که  است  قابلیتی   HbbTV

شبکه های  محتوای  عادی  پخش  بر  عالوه  می تواند 
تلویزیونی )برودکست(، محتواهای دیگری مانند اخبار، 
وضعیت آب و هوا، جستجو، بازی و... را هم نمایش دهد.

 

تلویزیون  آن  بوسیله  که  است  قابلیتی   HbbTV

شبکه های  محتوای  عادی  پخش  بر  عالوه  می تواند 
تلویزیونی )برودکست(، محتواهای دیگری مانند اخبار، 
وضعیت آب و هوا، جستجو، بازی و... را هم نمایش دهد.



H-65DU8400

H-50DU7200

پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
همراه �	 با  هوریون  /تلویزیون های   Android 0.9 عامل  سیستم� با�  SMART TV/هوشمند تلویزیون�

داشتن سیستم عامل محبوب اندروید این امکان را فراهم می آورد که اپلیکشن های مورد عالقه خود استفاده 
نمایید از جمله اپ های تماشای فیلم آنالین و صفحات مجازی و بازی و سرگرمی.

	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�

	�16G ROM EMMCحافظه�داخلی�
�Wi-Fiداخلی�/�ورودی�LAN /این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید با کابل و بی سیم به اینترنت وصل شوید. 	

با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�
همه کیفیت ها لذت ببرید.

اپلیکشن�E-share / از طریق این اپلیکشن به راحتی می توانید تلفن  همراه خود را به تلویزیون وصل نمایید و �	
یک اتصال هوشمند داشته باشید.

ورودی�HDMI �2عدد-�USB �2عدد�	
EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما را  	

صدا و سیما تهیه می کند.

PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه خارجی ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

HbbTV  / قابلیتی است که بوسیله آن تلویزیون می تواند عالوه بر  	
پخش عادی محتوای شبکه های تلویزیونی )برودکست(، محتواهای دیگری مانند اخبار، وضعیت آب و هوا، جستجو، 

بازی و... را هم نمایش دهد.

پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
تلویزیون�هوشمند/SMART TV با�سیستم�عامل )Android )11( )0.9 /تلویزیون های هوریون با همراه �	

داشتن سیستم عامل محبوب اندروید این امکان را فراهم می آورد که اپلیکشن های مورد عالقه خود استفاده نمایید از 
جمله اپ های تماشای فیلم آنالین و صفحات مجازی و بازی و سرگرمی.)با ۲ نسخه اندروید عرضه شده است(

	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�

	�16G ROM EMMCحافظه�داخلی�
�Wi-Fiداخلی�/�ورودی�LAN /این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید با کابل و بی سیم به اینترنت وصل شوید. 	

با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�
همه کیفیت ها لذت ببرید.

اپلیکشن�E-share / از طریق این اپلیکشن به راحتی می توانید تلفن  همراه خود را به تلویزیون وصل نمایید و �	
یک اتصال هوشمند داشته باشید.

ورودی�HDMI �2عدد-�USB �2عدد�	
این  	 کنید.  پیدا  اطالع  مختلف  برنامه های  پخش  زمان  از  که  کرد  خواهد  کمک  شما  به  راهنما  این   /  EPG

راهنما را صدا و سیما تهیه می کند.
PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه خارجی ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

HbbTV  / قابلیتی است که بوسیله آن تلویزیون می تواند عالوه بر  	
پخش عادی محتوای شبکه های تلویزیونی )برودکست(، محتواهای دیگری مانند اخبار، وضعیت آب و هوا، جستجو، 

بازی و... را هم نمایش دهد.

پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
تلویزیون�هوشمند/SMART TV با�سیستم�عامل )Android )11( )0.9 /تلویزیون های هوریون با همراه �	

داشتن سیستم عامل محبوب اندروید این امکان را فراهم می آورد که اپلیکشن های مورد عالقه خود استفاده نمایید از 
جمله اپ های تماشای فیلم آنالین و صفحات مجازی و بازی و سرگرمی.)با ۲ نسخه اندروید عرضه شده است(

	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�

	�16G ROM EMMCحافظه�داخلی�
�Wi-Fiداخلی�/�ورودی�LAN /این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید با کابل و بی سیم به اینترنت وصل شوید. 	

با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�
همه کیفیت ها لذت ببرید.

اپلیکشن�E-share / از طریق این اپلیکشن به راحتی می توانید تلفن  همراه خود را به تلویزیون وصل نمایید و �	
یک اتصال هوشمند داشته باشید.

ورودی�HDMI �2عدد-�USB �2عدد�	
EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما را  	

صدا و سیما تهیه می کند.

PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه خارجی ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

HbbTV  / قابلیتی است که بوسیله آن تلویزیون می تواند عالوه بر  	
پخش عادی محتوای شبکه های تلویزیونی )برودکست(، محتواهای دیگری مانند اخبار، وضعیت آب و هوا، جستجو، 

بازی و... را هم نمایش دهد.

پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
همراه �	 با  هوریون  /تلویزیون های   Android 0.9 عامل  سیستم� با�  SMART TV/هوشمند تلویزیون�

داشتن سیستم عامل محبوب اندروید این امکان را فراهم می آورد که اپلیکشن های مورد عالقه خود استفاده 
نمایید از جمله اپ های تماشای فیلم آنالین و صفحات مجازی و بازی و سرگرمی.

	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�

	�16G ROM EMMCحافظه�داخلی�
�Wi-Fiداخلی�/�ورودی�LAN /این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید با کابل و بی سیم به اینترنت وصل شوید. 	

با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�
همه کیفیت ها لذت ببرید.

اپلیکشن�E-share / از طریق این اپلیکشن به راحتی می توانید تلفن  همراه خود را به تلویزیون وصل نمایید و �	
یک اتصال هوشمند داشته باشید.

ورودی�HDMI �2عدد-�USB �2عدد�	
EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما را  	

صدا و سیما تهیه می کند.

PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه خارجی ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

HbbTV  / قابلیتی است که بوسیله آن تلویزیون می تواند عالوه بر  	
پخش عادی محتوای شبکه های تلویزیونی )برودکست(، محتواهای دیگری مانند اخبار، وضعیت آب و هوا، جستجو، 

بازی و... را هم نمایش دهد.

پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
همراه �	 با  هوریون  /تلویزیون های   Android 0.9 عامل  سیستم� با�  SMART TV/هوشمند تلویزیون�

داشتن سیستم عامل محبوب اندروید این امکان را فراهم می آورد که اپلیکشن های مورد عالقه خود استفاده 
نمایید از جمله اپ های تماشای فیلم آنالین و صفحات مجازی و بازی و سرگرمی.

	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�

	�16G ROM EMMCحافظه�داخلی�
�Wi-Fiداخلی�/�ورودی�LAN /این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید با کابل و بی سیم به اینترنت وصل شوید. 	

با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�
همه کیفیت ها لذت ببرید.

اپلیکشن�E-share / از طریق این اپلیکشن به راحتی می توانید تلفن  همراه خود را به تلویزیون وصل نمایید و �	
یک اتصال هوشمند داشته باشید.

ورودی�HDMI �2عدد-�USB �2عدد�	
این  	 کنید.  پیدا  اطالع  مختلف  برنامه های  پخش  زمان  از  که  کرد  خواهد  کمک  شما  به  راهنما  این   /  EPG

راهنما را صدا و سیما تهیه می کند.
PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه خارجی ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 

HbbTV  / قابلیتی است که بوسیله آن تلویزیون می تواند عالوه بر  	
پخش عادی محتوای شبکه های تلویزیونی )برودکست(، محتواهای دیگری مانند اخبار، وضعیت آب و هوا، جستجو، 

بازی و... را هم نمایش دهد.

H-55DU8310

H-55DU8305

H-50DU8210

H-50DU8205

TV Catalogue-2022 TV Catalogue-2022

باعث   HDR یا  باال  دینامیکی  محدوده   /HDR

و  روشن تر  های  قسمت  در  رنگ  غنای  می شود 
تاریک تر صفحه نمایش افزایش پیدا کند ، بنابراین 
کیفیت رنگ های مشاهده شده باال می رود و تصاویر 

واقعی تر و طبیعی تر دیده خواهد شد.

باعث   HDR یا  باال  دینامیکی  محدوده   /HDR

و  روشن تر  های  قسمت  در  رنگ  غنای  می شود 
تاریک تر صفحه نمایش افزایش پیدا کند ، بنابراین 
کیفیت رنگ های مشاهده شده باال می رود و تصاویر 

واقعی تر و طبیعی تر دیده خواهد شد.

باعث   HDR یا  باال  دینامیکی  محدوده   /HDR

و  روشن تر  های  قسمت  در  رنگ  غنای  می شود 
تاریک تر صفحه نمایش افزایش پیدا کند ، بنابراین 
کیفیت رنگ های مشاهده شده باال می رود و تصاویر 

واقعی تر و طبیعی تر دیده خواهد شد.

باعث   HDR یا  باال  دینامیکی  محدوده   /HDR

و  روشن تر  های  قسمت  در  رنگ  غنای  می شود 
تاریک تر صفحه نمایش افزایش پیدا کند ، بنابراین 
کیفیت رنگ های مشاهده شده باال می رود و تصاویر 

واقعی تر و طبیعی تر دیده خواهد شد.

باعث   HDR یا  باال  دینامیکی  محدوده   /HDR

و  روشن تر  های  قسمت  در  رنگ  غنای  می شود 
تاریک تر صفحه نمایش افزایش پیدا کند ، بنابراین 
کیفیت رنگ های مشاهده شده باال می رود و تصاویر 

واقعی تر و طبیعی تر دیده خواهد شد.

4k Ultra HD /3840X2160

4k Ultra HD /3840X2160

4k Ultra HD /3840X2160

4k Ultra HD /3840X2160

4k Ultra HD /3840X2160

	�4k Ultra HD /3840X2160تلویزیون�
HDR/ محدوده دینامیکی باال یا HDR باعث می شود غنای رنگ در قسمت های روشن تر و تاریک تر صفحه  	

بنابراین کیفیت رنگ های مشاهده شده باال می رود و تصاویر واقعی تر و طبیعی تر   ، نمایش افزایش پیدا کند 
دیده خواهد شد.

پنل�با�کیفیت�+A/ شما می تواند بیش از یک میلیارد رنگ به همراه پنل جدید و با کیفیت +A مشاهده نمایید.�	
دارای�محافظ�نور�آبی�صفحه�نمایش�/تلویزیون های هوریون می تواند به طور موثری حدود ۹۰ درصد  نور آبی �	

موج کوتاه را که برای چشم انسان مضر است را فیلتر کند.
	�Quad core�/پردازشگر��۴هسته�ای�
با �	 سیما  و  صدا  شبکه های  از  گیرنده  این  با  می توانید  /شما   )DVBT2 HEVC( داخلی� دیجیتال� گیرنده�

همه کیفیت ها لذت ببرید.
ورودی�HDMI �2عدد-�USB �2عدد�	
EPG / این راهنما به شما کمک خواهد کرد که از زمان پخش برنامه های مختلف اطالع پیدا کنید. این راهنما  	

را صدا و سیما تهیه می کند.

PVR / یک قابلیت کاربردی است که شما می توانید برنامه مورد عالقه خود را بر روی حافظه ذخیره نمایید. 	

طراحی�بدون�قاب�Frameless / هیچ قابی در این تلویزیون بکار نرفته است و شما می توانید در تمام صفحه �	
تلویزیون خود و بدون مرز تصویر مشاهده نمایید . 
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